
 
 Образац Ц-14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Републички завод за статистику  

Уредба о утврђивању појединих  
статистичких истраживања,  

„Службени гласник РС“, број 110/2009. 
 

          Шифра истраживања: 006050 
 

Република      
     
Град (место)     
     
 2 0 1 0   

 
Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици                            

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  
Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни. Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 

 
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ЦЕНАМА УСЛУГА 

на дан                        2010. године 
 
 

Цене снима статистичар једанпут месечно од 3. до 10. у месецу, према Упутству за снимање цена на мало.  
Образац се попуњава и доставља Републичком заводу за статистику до 12. у месецу 

  
цене у РСД (и парама) 

Шифра У С Л У Г А М Е С Т О  С Н И М А Њ А 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 9240 Вода за домаћинство, m3         

 9241 Одведена отпадна вода домаћинства, m3         

 9250 Изношење смећа из стамбених просторија, m2         

 9260 Загревање стана, централно грејање, месечна цена по 1m2 
стамбене површине         

 9300 Улазница за биоскоп, средњи ред у сали, комад         

 9301 Улазница за позориште, редовна представа (драма или 
комедија), средњи ред у сали (најчешћа цена у месецу према 
броју посетилаца), комад 
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цене у РСД (и парама) 

Шифра У С Л У Г А М Е С Т О  С Н И М А Њ А 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 9310 Улазница за фудбалску утакмицу домаћих клубова, стајање 
(најчешћа цена у месецу према броју посетилаца), комад         

 9320 Кабловска телевизија, месечна претплата (без уградње)         

 9323 Изнајмљивање DVD  у видео клубу         

** 9324 Кабловски   интернет,  максимална брзина преноса података 
1024/128 Kbps          

** 9325 Приступ интернету преко АДСЛ-а,  брзина преноса података 
1024/128 Kbps, oсновна цена  (цена без попуста)         

 9400 Превоз путника аутобусом у граду,1 карта         

 9401 Претплатна месечна карта запосленог за превоз у граду, краћа 
релација         

 9421 25 km         

 9422 50 km         

 9423 100 km         

 9424 200 km         

 9425 

Превоз путника аутобусом,                       
међумесни превоз, 1 km 

400 km         

 9510 Технички преглед путничког возила         

 9511 Обавезно осигурање корисника, односно сопственика моторних 
возила (преко 33-44 kw) од одговорности за штете причињене 
трећим лицима, без попуста 

        

 9512 Такса за држање моторних и прикључних возила (комунална 
такса, накнада за јавне путеве и административна такса), преко 
33-44 kw 

        

 9530 Месечна уплата родитеља за боравак деце ( старости 3-6 година) 
у обданишту, без попуста         
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цене у РСД (и парама) 

Шифра У С Л У Г А М Е С Т О  С Н И М А Њ А 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 9531 Месечна уплата за дом ученика  средњошколаца (смештај и 
храна), без попуста         

 9532 Месечна уплата за студентски дом (смештај), без попуста         

 9540 Паркирање аутомобила у граду на отвореном простору, 1 час         

 9560 Трошкови оспособљавања грађана за полагање возачког испита 
Б категорије (теорија, пракса и први испит)         

 9561 Течај страног језика (енглески), почетни за одрасле, најчешћи у 
граду, (око 70 часова)          

 9562 Школарина на државном факултету (Економски) за 
самофинансирајуће студенте         

 9563 Полагање испита самофинансирајућих студената (писмени и 
усмени)         

 9564 Школарина у средњим школама (трговачки смер у трајању од 3 
године), за први разред ванредних ученика старијих од 
седамнаест година. 

        

 9565 Школа рачунара, почетни курс (Windows, Word, Excel и др)          

 9100 Шивење мушког одела од штофа, без прслука (са концем и 
дугмадима), пар         

 9101 Шивење женске хаљине, из једног дела, комад         

 9102 Шивење женске хаљине, из два дела, комад         

 9110 Пенџетирање мушких ципела са кожним или вештачким ђоном 
(пенџета и пета), рад и материјал, без блокеја, пар         

 9111 Пенџетирање женских ципела са кожним или вештачким ђоном 
без потпетица, рад и материјал, пар         

 9112 Стављање флекица на потпетице женских ципела, рад и 
материјал, пар         

 9120 Хемијско чишћење мушког одела, без прслука, пар         
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цене у РСД (и парама) 

Шифра У С Л У Г А М Е С Т О  С Н И М А Њ А 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 9121 Хемијско чишћење женског капута, комад         

 9122 Прање тепиха по m2, у сервису         

 9130 Мушко подшишавање         

 9132 Хладна трајна ондулација (минивал), са прањем и шишањем 
косе, средња дужина         

 9133 Прање косе средње дужине, са фенирањем         

 9140 Оправка телевизора ван гарантног рока, без вредности 
материјала, један обрачунски час         

 9142 Оправка електричног штедњака ван гарантног рока, без 
вредности материјала, један обрачунски час         

 9143 Оправка аутомобила, без материјала, један обрачунски час 
аутомеханичара         

 9144 Прање малолитражног путничког аутомобила, споља         

 9146 Регулисање вентила путничког аутомобила ''Застава''         

 9147 Балансирање точкова путничког аутомобила ''Застава'', сва 
четири точка         

 9148 Центрирање предњег трапа путничког аутомобила ''Застава''         

 9151 Фотографисање у атељеу, фотографије формата за личне карте, 
4 комада         

 9152 Израда фотографија у колору, формат  9 х 13 или 10 х 15, комад         

 9154 Фотокопирање једне стране, формат А-4         

 9155 Извод из матичне књиге рођених за прибављање путне исправе 
(све таксе које се плаћају да би се добио извод)         

 9161 Малање усељених станова (скидање старе боје, изравнавање 
зидова и наношење нове боје), у једној боји, без материјала, 1 m2         
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цене у РСД (и парама) 

Шифра У С Л У Г А М Е С Т О  С Н И М А Њ А 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 9170 Фарбање прозора и врата са скидањем старе фарбе, без 
материјала, m2         

 9180 Оправка водоводне инсталације, без материјала, један 
обрачунски час водоинсталатера         

 9182 Замена туш батерије, комплет         

 9190 Постављање керамичких плочица (рад без материјала), m2         

 9191 Постављање, хобловање и лакирање паркета (рад без 
материјала), m2         

 9210 Прање мушке беле кошуље са пеглањем, у сервису, комад         

 9211 Прање душечног чаршава са пеглањем, у сервису, комад         

 9230 Превоз једне тоне угља у граду         

 9231 Резање 1 m3 дрва         

 9520 Превоз путника таксијем, дневна тарифа,  1 km вожње, без 
старта         

 9710 Пломбирање једног зуба у приватној ординацији, без лечења, 
бела пломба         

 9711 Пломбирање једног зуба (шестица), у приватној ординацији без 
лечења, бела пломба         

 9712 Скидање каменца са зуба у приватној стоматолошкој ординацији         

 9715 Посета лекару опште праксе у приватној ординацији 
(консултација, преглед, дијагноза, одређивање терапије)         

 9716 Посета лекару специјалисти ОРЛ у приватној пракси 
(консултација, преглед, аудиометријско снимање, читање снимка, 
одређивање терапије) 

        

 9717 Посета лекару специјалисти офталмологије (консултација, сет 
прегледа за утврђивање диоптрије -  аметропија са 
ретратрометром, астигматизам, видно поље, очни притисак) 
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цене у РСД (и парама) 

Шифра У С Л У Г А М Е С Т О  С Н И М А Њ А 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 9718 Посета лекару специјалсити кардиологу (консултација, преглед 
ЕКГ, читање снимка, одређивање терапије)         

 9720 Лабораторијске анализе крви, (Еритроцити, Леукоцити, 
Хемоглобин, Хематокрит, Тромбоцити)          

 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА:   * допуна спецификације    ** нов производ у 2010. години 
Снабдевеност тржишта и објашњења о променама цена:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум   2010. године   
   

Цене снимио и образац припремио: Руководилац: 
    
  

(М.П.) 
  

(име и презиме)  (име и презиме) 
                              

Контакт телефон:    /                      
     (обавезно унети и позивни број)               

 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику 
www.stat.gov.rs 


